Udvalget for Erhverv & Turisme

REFERAT
Sted:

SB Murer & Sandblæsning, Kastanievej 2, Kirke Såb
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ET - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-05-2019
Godkendt
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ET - Virksomhedsbesøg SB Murer & Sandblæsning
00.15.00.A00

18/3741

Åben sag

Resumé
Udvalgets møde afholdes hos SB Murer & Sandblæsning ApS, som ejes af Alex og
Asbjørn Bluhme. Firmaet udfører alt inden for murerfaget herunder murer-, facade-,
afrensnings- og renoveringsarbejder – i både større og mindre omfang. Der udføres
tillige flise- og klinkearbejde i køkkener og badeværelser samt specielt murerarbejde
såsom pejse, skorstene eller lægning af tegl og hele tage.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-05-2019
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
SB Murer & Sandblæsning ApS er et traditionelt murerfirma med egen sandblæserafdeling. Firmaet hører hjemme i Kirke Såby, men arbejder for kunder i både Roskilde,
Holbæk og på resten af Sjælland samt øerne.
SB Murer & Sandblæsning ApS udfører bl.a.:
 Facaderenovering
 Renovering af bygninger
 Renovering af badeværelse
 Sandblæsning af hus
 Nybyggeri
 Om- og tilbygning
 Restaurering
 Reparationer
 Overfladebehandlinger
Virksomheden er etableret i 1988 og ejes i dag af Alex Bluhme og søn Asbjørn Bluhme.
SB Murer & Sandblæsning beskæftiger ca. 25 ansatte, heraf flere lærlinge.
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ET - Orienteringssager - maj
00.22.04.G01

18/13725

Åben sag

Resumé
A. VisitFjordlandet.
Der forelægges en status på samarbejdet og indsatser i 2019 samt en
præsentation af VisitFjordlandets nye hjemmeside. Derudover uddybning af
VisitFjordlandets ansøgninger til Erhvervsfremmebestyrelsen.
Thomas Kær Mahler fra VisitFjordlandet deltager under punktet.
B. Visit Lejre – brandingindsatser.
Ifølge årsplan for UET 2019 skal der formuleres et oplæg til konkrete
brandingindsatser.
Der planlægges indsatser inden for både digital og analog branding. Desuden
planlægges indsatser for turistaktørerne vedr. gæsteservice og optimering af
netværk.
Oplægget er vedlagt som bilag til orientering.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-05-2019
Taget til orientering.

Bilag:
1 Åben Oplæg til plan for brandingindsatser 2019_VisitLejre

34788/19
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ET - Effektive indkøb af bygningsvedligehold
88.04.24.Ø54

17/6275

Åben sag

Resumé
Kommunalbestyrelsen har den 20. marts 2018 truffet beslutning om at gennemføre en
systematisk bygningsgennemgang med henblik på at udarbejde langsigtede drifts- og
vedligeholdelsesplaner for den udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.
Formålet med drift- og vedligeholdelsesplanerne er bl.a. at skabe grundlag for mere
effektive og gennemsigtige indkøb, jf. indkøb- og udbudspolitikken.
I denne sag præsenterer administrationen sin anbefaling til, hvordan Lejre Kommune
fremover indkøber bygningsvedligehold Oplægget er udarbejdet på baggrund af drøftelse
i Udvalget for Erhverv & Turisme den 2. april 2019 og blevet kvalificeret i samarbejde
med erhvervslivet den 11. april 2019.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at oplægget til effektive indkøb godkendes.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-05-2019
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har den 20. marts 2018 truffet beslutning om at gennemføre en
systematisk bygningsgennemgang med henblik på at udarbejde langsigtede drifts- og
vedligeholdelsesplaner for den udvendige vedligeholdelse.
Formålet med vedligeholdelsesplanerne, er:
 at planlægge vedligeholdelsen og indkøbene
 at prioritere forbyggende vedligehold, så akutarbejder minimeres
 at undgå værdiforringelse af de kommunale bygninger
Formålet med drift- og vedligeholdelsesplanerne er også, at skabe grundlag for mere
effektive og gennemsigtige indkøb, jf. indkøb- og udbudspolitikken, samt at der opnås
mere og bedre vedligehold for pengene.
Oplægget til hvordan der fremadrettet skal købes udvendig vedligehold, blev præsenteret
for Udvalget for Erhverv & Turisme den 2. april, der besluttede at sende det i høring hos
håndværkergruppen i LEUF den 11. april, hvor der var mulighed for at komme med
inputs i gruppedrøftelser og plenumopsamling. Dokumentationen herfra kan læses i bilag
2.
På den baggrund anbefaler administrationen at indkøb af bygningsvedligehold fremover
sker efter de nedenstående principper, som er uddybende beskrevet i bilag 1:
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Indkøbene skal foretages ud fra et hovedformål om ”mere vedligehold for pengene”, men
at der ved hvert udbud konkret tages hensyn til en række principper. Mere vedligehold
for pengene kan bl.a. opnås ved, at opgaver af samme art puljes, hvis det vurderes at
give en økonomisk fordel.
De principper, der skal tages hensyn til ved hvert udbud, er:
 Omfang af opgaven, evt. opdeling i delkontrakter
 Udførselstid og afleveringsfrist
 Valg af entrepriseform
 Hensyn til brugerne
 Udgiftsoptimering
 Materialevalg
 Valg af kvalitetsniveau (f.eks. trævinduer kontra træ/alu.)
 Miljø, herunder energiforbrug, indeklima, arbejdsmiljø, tilgængelighed.
Derudover vil følgende tiltag blive igangsat:
Udbudsplan for planlagt vedligeholdelse offentliggøres på lejre.dk
Mulighed for interessetilkendegivelse via lejre.dk
Årlig oversigt på lejre.dk over hvilke håndværksfirmaer, der har budt på opgaverne og
hvem der har vundet
Tilbud om et månedligt møde med ejendomsafdelingen
Mere fokus på brugen af virksomhedsportalen
Udbud af serviceaftaler

Bilag:
1 Åben Effektive indkøb af bygningsvedligehold
2 Åben Tilbagemeldinger fra erhvervslivet

35799/19
37257/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at oplægget til effektive indkøb vil bidrage til at få
mere vedligehold for pengene, samt til mere effektive og gennemsigtige indkøb også set
fra erhvervslivets side.

Handicappolitik
Sagen har i sig selv ingen handicappolitiske perspektiver. Der vil dog i de konkrete
vedligeholdelsesopgaver blive taget hensyn til behov for tilgængelighed til personer med
et handicap. Større anlægsprojekter vil ligeledes, jf. den politiske aftale fra 2012, blive
tilgængelighedsgransket af tredjepart.

Økonomi og finansiering
Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser.
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ET - Godkendelse af indstillinger til LEUF 2019-21
24.10.05.A26

14/4070

Åben sag

Resumé
Jævnfør kommissorie for Lejre Erhvervsudviklingsforum (LEUF) skal der udpeges 19
virksomhedsrepræsentanter og to politiske repræsentanter for perioden 2019-21.
Udpegningen af virksomhedsrepræsentanter foretages af en række branche- og
interesseorganisationer med det formål at sikre repræsentativitet og styrke relationen til
både virksomheder og brancheorganisationer.

Indstilling
Direktionen indstiller at:
1. Kommissoriet med præcisering godkendes.
2. Udvalgets politiske mindretal vælger en repræsentant til Lejre
Erhvervsudviklingsforum for perioden 2019-2021.
3. Udvalget godkender forslagene til medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum
gældende for perioden 2019-2021.

Beslutningskompetence
Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-05-2019
Ad 1. Indstillingen tiltrådt.
Ad 2. Det politiske mindretal udpeger Ole Blickfeldt.
Ad 3. Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at Dansk Erhverv har fået to ugers frist
7. maj 2019 til at fremsende deres udpegninger.

fra

Sagsfremstilling
Udvalget for Erhverv & Turisme godkendte den 5. marts 2019 et nyt kommissorium for
Lejre Erhvervsudviklingsforum. Efterfølgende rettede administrationen henvendelse til de
udpegningsberettigede organisationer med henblik på, at udpegningerne blev foretaget.
To af de udpegningsberettigede organisationer har meddelt, at de ikke kan foretage en
udpegning som ønsket.
For at Lejre Erhvervsudviklingsforum kan opfylde sit formål, om at fungere som
erhvervslivets talerør og advisory board for Udvalget for Erhverv & Turisme, er det
vigtigt, at de nævnte brancher alle er repræsenteret i LEUF. Derfor lægges der med
denne sag op til, at kommissoriet tilføjes en præcisering, der angiver, hvad der gøres for
at sikre brancherepræsentation, hvis en udpegningsberettiget organisation ikke kan eller
ønsker at foretage den angivne udpegning. Der foreslås følgende ordlyd af
præciseringen:
”I det tilfælde at en udpegningsberettiget organisation meddeler, at de ikke kan udpege
det/de medlemmer, organisationen er berettiget til, overgår udpegningsretten for den/de
pladser til Udvalget for Erhverv & Turisme for den aktuelle udpegningsperiode. Udvalget
for Erhverv & Turisme kan beslutte, ikke at udpege et medlem til en eller flere af disse
pladser. I så tilfælde vil Lejre Erhvervsudviklingsforum bestå af færre end 21 medlemmer
i den aktuelle udpegningsperiode.”
På mødet forelægges de indkomne udpegninger til godkendelse. Såfremt indstilling ad 1
godkendes, forelægges tillige forslag til udvalgets udpegning til de pladser, som de
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udpegningsberettigede organisationer har afstået fra at foretage udpegning til for
perioden 2019-2021.

Bilag:
1 Åben UDKAST Kommissorium
07.05.2019.docx

for

Lejre

Erhvervsudviklingsforum

pr. 36786/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at den foreslåede sammensætning af medlemmer
kan anbefales med henblik på at udbygge det samarbejde, som er blevet skabt mellem
Lejre Kommune og det lokale erhvervsliv.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser
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ET - Støtte til cykelguide "Ta' cyklen" - efter indhentning af flere
tilbud
24.00.00.G01

19/2932

Åben sag

Resumé
Den selvorganiserede gruppe, Kulturpedalerne i Osted, har udarbejdet cykelguiden: ”TA'
CYKLEN - 8 cykelture rundt i det "ukendte" Midtsjælland”. Målgruppen for guiden er såvel
borgere som besøgende udefra. Cykelguiden skal distribueres gratis via biblioteker,
turistinformation, attraktioner osv.
Udvalget behandlede ansøgningen på mødet den 2.april 2019. Udvalget besluttede at
udsætte behandlingen af sagen, med henblik på at få undersøgt om stykprisen kan
reduceres, og hvad et større oplæg, der kan formidles bredere, vil koste.
Gruppen søger om tilskud til trykning af guiden.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der bevilges et tilskud på 17.160 kr. til trykning af 1.500 stk. af cykelguiden
2. at tilskuddet finansieres indenfor Visit Lejres ramme til markedsføring 2019

Beslutningskompetence
Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-05-2019
Ad 1. Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at der ønskes Svanemærket tryk med
fleksbind, såfremt det kan ske til maksimalt samme pris som det indstillede.
Ad 2. Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling
Kulturpedalerne er hjemmehørende i Osted og omegn, og har i 10 år cyklet rundt i Lejre
Kommune hver mandag formiddag. På disse ture har gruppen lært lokalområdet godt at
kende og fået mange gode oplevelser. Gruppen ønsker at give dette kendskab og de
gode oplevelser videre, så andre kan få fornøjelse heraf. Derfor har en redaktionsgruppe
udarbejdet den nævnte cykelguide.
Guiden beskriver 8 forskellige ruter, der tilsammen dækker næsten hele Lejre Kommune.
Ruterne er ringruter, og hver rute har start/mål forskellige steder, fx fra Hvalsø Station
eller fra Lejre Station. Ruternes længde ligger mellem 15 og 35 km. De kan alle cykles på
en dag, men de længste kan med fordel cykles igennem på to dage med en indlagt
overnatning i lokalområdet.
Gruppen forestiller sig at guiden bliver stillet frit til rådighed på kommunens biblioteker, i
kommunens turistinformation i Sagnlandet Lejre, på Lejre Museum, på nationalparkens
port i Tadre Mølle, på spisesteder samt andre steder, hvor kommunens borgere og
besøgende udefra mødes.
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Udover at inspirere til at være aktiv i naturen, håber gruppen også, at guiden kan
inspirere borgere i andre lokalområder til at danne en sådan selvorganiseret cykelgruppe.
Derfor er gruppens regelsæt skrevet i et appendiks. Gruppen stiller sig også gerne til
rådighed for at give en introduktion til regelsættet.
Om Kulturpedalerne
Gruppen er en selvorganiseret gruppe, der blev dannet efter en cykeltur programsat
under Lejre Kulturdage 2009. Efter denne første cykeltur viste der sig en lokal interesse
for sammen at mødes til en ugentlig cykeltur i lokalområdet. Formålet med turene har
været at give sig tid til at se den smukke og varierede natur og at lytte til fortællinger
om lokalområdet.
Gruppen består af ca. 25 personer i alderen 67-83 år.

Bilag:
1 Åben VS: Ansøgning TA' CYKLEN - Jubilæumsskrift (1).pdf
2 Åben VS: Ansøgning TA' CYKLEN - Ansøgning-cykel-pub.docx

22554/19
22553/19

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at cykelguiden vil være en god inspiration for både lokale og
turister, der ønsker inspiration til at komme ud i naturen på cykel. Der er en stor
efterspørgsel efter cykelruter og -kort, som guiden vil bidrage til at dække. Beskrivelsen
af ruterne kan også lægges op på Visit Lejres hjemmeside.
Administrationen vurderer desuden, at guiden og gruppens regelsæt er en god
inspiration for andre borgere til at danne lignende selvorganiserede grupper, som kan
bidrage til øget socialt samvær for ensomme og få flere borgere til at være fysisk aktive.
Administrationen anbefaler, at guiden trykkes i bæredygtigt tryk og med certificering.
Desuden anbefales flexbind, som er bedst egnet til en publikation med mange sider.
Administrationen anbefaler desuden, at cykelguiden trykkes i 1.500 eksemplarer, som
dels er væsentligt billigere pr. styk end fx 500 stk. og som dels er et antal, som det
vurderes realistisk at distribuere i lokalområdet.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Gruppen har indhentet et alternativt tilbud på trykning af guiden, så der nu foreligger to
tilbud.
Der er tilbud for trykning af såvel hæfte som flexbind. Hæfte betyder hæftet i ryggen
som fx ”Vores Grønne Lejre”. Flexbind er indbinding med flad ryg, som fx ”Vores Sted”
Bog.
Kulturpedalerne ønsker, at deres jubilæumsskrift trykkes i flexbind, da det er flottere og
bedre egnet til en publikation med mange sider.
Tilbud 1
Tilbuddet omfatter tryk i PurePrint. Det betyder at tryksagen er 100 % biologisk
nedbrydelig og uden skadelige kemikalier og tungmetaller. Publikationen bliver Cradle to
Cradle certificeret og CO2 neutralt. Der er tilbudt en særpris ved tryk af 2.500 stk.
Pris: Flexbind ved 500 stk.: kr. 11.100,- /Flg. 100 stk. kr. 356,Antal
Pris
stk. pris
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særpris:

500

kr.13.600

kr. 27,20

1.500

kr. 17.160

kr. 11,44

2.500

kr. 19.020

kr. 7,61

Tilbud 2
Tilbuddet omfatter ikke tryk i PurePrint eller certificering.
Pris: Flexbind ved 1.500 stk.: kr. 12.180,- / Flg. 100 stk. kr. 360,Antal
Pris
stk. pris
1.500

kr. 12.180

kr. 8,12

2.500

kr. 15.780

kr. 6,31
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ØU - Effektindikatorer på fagudvalg
00.01.10.P05

19/4333

Åben sag

Resumé
Kommunalbestyrelsen godkendte 26. juni 2018 de vigtigste politiske målsætninger og
tilhørende effektindikatorer for hver af de fem kerneopgaver, jf. Kernevelfærdsudvalgets
arbejde.
Administrationen har på den baggrund etableret de konkrete målinger og skabt en
platform for formidling af disse.
På temamødet den 28. februar fik Kommunalbestyrelsen præsenteret resultaterne af det
foreløbige arbejde med effektindikatorerne. Denne sag følger op på temamødet og giver
udvalget mulighed for at dykke ned i mål og indikatorer, som har særlig relevans for det
pågældende udvalg. Sagen forelægges således til drøftelse og orientering.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom
Udvalget for Erhverv & Turisme
Udvalget for Kultur & Fritid
Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Udvalget for Trafik & Miljø
Økonomiudvalget

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-05-2019
Taget til efterretning.
Afbud: Martin Stokholm (A), Bjørn Lykke Sørensen (C).

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-05-2019
Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at ansvarligt center for så vidt angår mål 12
udvides med ’Erhverv’.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsens effektindikatorer, som blev vedtaget 26. juni 2018, fremgår det
af bilag 1. at Administrationen henleder opmærksomheden på, at nummereringen af de
oprindelige effektindikatorer ikke længere er den gældende.
Bilag 2 er en oversigt over effektindikatorerne, som fortæller, hvilket fagcenter der har
ansvaret for indikatoren, om indikatoren vises på hjemmesiden, og om indikatoren
indgår i fagudvalgenes årsplaner. Effektindikatorerne, som skal vises på lejre.dk, kan ses
via dette link – Kerneopgaver og politiske mål.
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Det skal bemærkes, at der for nogle effektindikatorer ikke foreligger data på nuværende
tidspunkt. Dette skyldes i nogle tilfælde, at der kræves data, som ikke er umiddelbart
tilgængelige i Lejre Kommune, eller at der er data, der først skal udvikles, herunder
eksempelvis borgermålingerne.

Bilag:
1 Åben Effektindikatorer vedtaget pr. 26. juni 2918
2 Åben Effektindikatorer. Datahåndtering og ansvar

Handicappolitik
Effektindikatorerne omfatter alle borgere og dermed også borgere, som falder i
målgruppen for handicappolitikken.

36320/19
36319/19
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